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 BAB II 

UNDRIP DAN ETNIS MASYARAKAT ADAT DI FILIPINA 

Dalam Bab ini peneliti akan membahas sejarah perjalanan deklarasi 

UNDRIP hingga dikeluarkan sebagai deklarasi yang mampu mengakomodasi 

kepentingan dan kehendak masyarakat adat di dunia. Selain itu, penulis juga 

membahas beberapa permasalahan dan etnis masyarakat adat di Filipina.  

2.1 UNDRIP 

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) diadopsi oleh 

Majelis Umum pada hari Kamis, 13 September 2007, dengan 144 suara mayoritas 

negara yang mendukung, 4 suara menentang (Australia, Kanada, Selandia Baru dan 

Amerika Serikat) dan 11 abstain (Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, 

Kolombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federasi Rusia, Samoa dan Ukraina).25 

UNDRIP merupakan deklarasi yang tidak mengikat secara hukum 

internasional, akan tetapi menjadi sebuah perkembangan dinamis norma – norma 

hukum internasional yang mencerminkan komitmen negara –negara anggota PBB 

untuk melakukan perubahan yang lebih baik pada suatu peraturan. Deklarasi PBB 

25United Nations, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, diakses dalam 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-
peoples.html  (19/07/2018, 19.35 WIB) 
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26 ini digambarkan sebagai standar peraturan untuk melindungi dan menghapus 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 2728 

UNDRIP mengkodifikasikan keluhan historis masyarakat adat, tantangan 

kontemporer dan aspirasi ekonomi, sosial, politik dan budaya. Hal ini merupakan 

puncak dari upaya yang dilakukan oleh organisasi pribumi untuk mendapatkan 

perhatian internasional, untuk mendapatkan pengakuan atas aspirasi mereka serta 

guna menghasilkan dukungan bagi agenda politiknya.29 

Dampak dari kekerasan dan pelecehan di masa lalu secara berkelanjutan 

terhadap individu dan masyarakat adat, menyebabkan PBB menciptakan deklarasi 

yang tidak mengikat secara hukum ini sebagai aspirasi tentang bagaimana individu 

dan masyarakat adat harus diperlakukan. Deklarasi tersebut menetapkan hak 

individu dan hak kolektif masyarakat adat atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, 

kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Adanya deklarasi ini juga menekankan 

hak – hak masyarakat adat untuk mempertahankan dan memperkuat institusi 

budaya dan tradisi mereka sendiri yang digunakan untuk mengejar perkembangan 

zaman sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. 30 

                                                             
 
 
28 Indigenous Peoples Indigenous Voices, Frequently Asked Questions Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, diakses dalam 
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FAQsindigenousdeclaration.pdf (19/07/2018, 
19.42 WIB) 
29 Ken Coates and Terry Mitchell, From aspiration to inspiration: UNDRIP finding deep traction in 
Indigenous communities, diakses dalam http://www.cigionline.org/blogs/aspiration-inspiration-
undrip-finding-deep-traction-indigenous-communities (19/07/2018, 19.56 WIB 
30 UN News Centre, United Nations adopts Declaration on Rights of Indigenous Peoples, diakses 
dalam http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=23794&Cr=indigenous&Cr1= 
(20/07/2018, 11.38 WIB) 
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Tujuan dari Deklarasi UNDRIP adalah mendorong negara – negara untuk 

bekerja sama dengan masyarakat adat untuk menyelesaikan masalah global, seperti 

pembangunan, demokrasi multikultural dan desentralisasi. Menurut Pasal 31, 

dalam Deklarasi tersebut ada penekanan bahwa masyarakat adat dapat melindungi 

warisan budaya dan aspek lainnya untuk melestarikan warisan budayanya untuk 

mengelola negara. 31 

Deklarasi UNDRIP merupakan resolusi yang mana bukan dalam dokumen 

yang mengandung hukum. Masyarakat adat tidak dianggap sebagai negara dan 

tidak memiliki atas perlindungan hukum internasional melalui pengadilan 

internasional. Pasal 40 dalam deklarasi ini menyatakan bahwa masyarakat adat 

memiliki hak atas prosedur yang adil untuk penyelesaian konflik dan perselisihan 

dengan negara atau pihak lain. UNDRIP tidak memiliki indikasi kekuatan hukum 

sehingga masyarakat adat tidak dapat menggunakan pengadilan internasional dalam 

menyelesaikan permasalahannya.32  

 

2.1.1 Sejarah Negosiasi dan Ratifikasi UNDRIP 

Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat disahkan oleh Majelis 

Umum PBB pada tahun 2007. Hal ini didukung oleh Pemerintah Kanada pada bulan 

November 2010. Pemerintah Harper, dikritik karena gagal mengumumkan 

dukungannya untuk UNDRIP secara cepat, terlambat dalam menyatakan 

dukungannya untuk “dokumen aspiratif”. Dukungan Kanada tersebut dibuktikan 

                                                             
31 Indigenous Peoples Indigenous Voices, Op Cit. 
32 United Nations, Uphold International Law, diakses dalam http://www.un.org/en/sections/what-
we-do/uphold-international-law/ (20/07/2018, 11.45 WIB) 
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dengan sebuah pernyataan Carolyn Bennett Menteri Urusan Adat yang yaitu semua 

pihak  pemerintahan baik dalam tingkat daerah maupun pusat beserta seluruh warga 

Kanada akan meningkatkan upaya untuk memahami dan menerapkan Deklarasi 

PBB tentang hak-hak Masyarakat Adat. 

Meskipun Kanada secara konsisten masuk dalam daftar sebagai salah satu 

negara teratas di dunia untuk hidup, menurut United Nations Human Development 

Index, ketika kriteria yang sama diterapkan pada masyarakat Adat di Kanada, 

peringkat mereka turun menjadi keenam puluh. Kebijakan Aborigin Kanada telah 

berulang kali dikritik baik secara internasional maupun nasional karena melanggar 

hak-hak masyarakat adat. Kebijakan Klaim Komprehensif Federal tahun 1986, 

misalnya, didasarkan pada asimilasi masyarakat Aborigin melalui pemusnahan 

gelar dan hak mereka. Kebijakan ini telah dikritik oleh PBB, didiskreditkan oleh 

Komisi Kerajaan yang menonjol pada Masyarakat Aborigin, dan disisihkan oleh 

Mahkamah Agung Kanada dalam keputusan Delgamuukw 1997, yang mengakui 

hak kolektif masyarakat adat. Namun kebijakan tersebut terus mempengaruhi 

perundingan hak atas tanah dan pemerintah Kanada terus mengabaikan, membatasi, 

dan mengakhiri hak-hak Pribumi, seperti hak atas tanah dan perjanjian.33 

Pendekatan masa lalu dan diskriminatif Pemerintah terhadap Kanada di 

masa lalu dan saat ini terhadap masyarakat adat tampak jelas dalam posisinya pada 

Deklarasi PBB. Setelah menentang dan berkampanye menentangnya selama lebih 

dari empat tahun setelah pengadopsiannya oleh Majelis Umum PBB, pemerintah 

                                                             
33 Kairos Canada, Indigenous Rights, diakses dalam https://www.kairoscanada.org/what-we-
do/indigenous-rights/undrip (20/07/2018, 11.56 WIB) 
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federal Kanada akhirnya dan diam-diam mengeluarkan pernyataan resmi, 

kualifikasi pengesahan pada November 2010, meskipun dengan banyak keberatan, 

akhirnya menyebutnya sebagai "aspirasi dokumen". Keberatan utama pemerintah 

terhadap Deklarasi PBB termasuk ketentuan yang berhubungan dengan tanah, 

wilayah dan sumber daya, dan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan 

(FPIC).34 

Pada bulan November 2015, dalam surat mandatnya kepada menteri, 

Perdana Menteri Justin Trudeau meminta Menteri Urusan Adat dan Urusan Utara, 

Menteri Kehakiman, dan lainnya untuk menerapkan Deklarasi PBB dalam rangka 

memperbaharui hubungan antarnegara antara Kanada dan Kanada. Masyarakat 

adat, "berdasarkan pengakuan, hak, rasa hormat, kerjasama, dan kemitraan." 

Bertepatan pada bulan Mei 2016, Menteri Urusan Adat dan Urusan Utara, Carolyn 

Bennett, mengumumkan bahwa Kanada akan menghapus status keberatannya ke 

Deklarasi PBB dan menjadi pendukung penuh, tanpa kualifikasi, dari Deklarasi 

PBB. Dia berkata: “Pengumuman hari ini bahwa Kanada sekarang menjadi 

pendukung penuh Deklarasi, tanpa kualifikasi, merupakan langkah penting dalam 

pekerjaan rekonsiliasi yang vital. Mengadopsi dan menerapkan Deklarasi berarti 

kita akan menghirup kehidupan ke dalam Pasal 35 Konstitusi Kanada, yang 

memberikan kotak hak penuh untuk masyarakat Adat. ”35 

KAIROS telah terlibat sejak pertama negosiasi dilangsungkan, menjadikan 

Deklarasi PBB yang ditulis dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB, dan kemudian 

                                                             
34 Ibid 
35 Ibid 
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diadopsi dan diimplementasikan oleh Pemerintah Kanada. Pada tahun 2010, dengan 

dukungan dari Grand Council of the Crees, Majelis Bangsa Pertama dan organisasi 

Pribumi lainnya, KAIROS bergabung dengan Amnesty International, Komite 

Layanan Teman Kanada (Quaker), dan Hak & Demokrasi untuk meluncurkan 

kampanye pendidikan dan advokasi publik mendesak Kanada untuk memainkan 

peran terkemuka dan konstruktif dalam memastikan penerapan standar hak asasi 

manusia internasional yang sangat dibutuhkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Sejak Kanada November 2010 pengesahan yang memenuhi syarat Deklarasi PBB, 

KAIROS terus mengadvokasi untuk implementasi penuh di Kanada.36 

KAIROS mendasarkan usahanya dalam kerja Komisi Rekonsiliasi dan 

kebenaran, yang dinyatakan dalam laporan akhir tahun 2015 bahwa “Kami tetap 

yakin bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan prinsip-prinsip, 

norma-norma, dan standar yang diperlukan untuk rekonsiliasi untuk berkembang di 

abad kedua puluh satu. Kanada. KAIROS berkomitmen pada kebenaran, 

penyembuhan, dan rekonsiliasi masa lalu, dan keadilan Adat untuk masa kini. Kami 

mendukung proses dekolonisasi yang aktif - diri kami sendiri, komunitas kami, 

gereja kami, dan negara kami - membangun hubungan yang adil dan menghormati 

antara masyarakat Adat dan non-Pribumi, dan berkontribusi terhadap pengakuan 

masyarakat adat sebagai bangsa dan bangsa yang berbeda, dengan hak untuk tanah 

dan penentuan nasib sendiri, sebagaimana diabadikan oleh Deklarasi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.37 

                                                             
36 Ibid 
37 Ibid 
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Pembuatan Deklarasi UNDRIP sudah lebih dari 25 tahun. Ide ini berawal 

pada tahun 1982 ketika Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) membentuk 

Kelompok Kerja untuk Penduduk Asli (WGIP), yang dibentuk sebagai hasil studi 

oleh Pelapor Khusus José Ricardo Martínez Cobo tentang masalah diskriminasi 

yang dihadapi oleh masyarakat adat. Deklarasi ini dibuat untuk mengembangkan 

standar hak asasi manusia yang akan melindungi masyarakat adat, pada tahun 1985 

Kelompok Kerja mulai bekerja menyusun Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat 

Adat. Rancangan ini selesai pada tahun 1993 dan diserahkan kepada Sub-Komisi 

tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas, yang memberikan 

persetujuannya pada tahun berikutnya. 38 

Draft Deklarasi kemudian dirujuk ke Komisi Hak Asasi Manusia, yang 

membentuk Kelompok Kerja lain untuk memeriksa ketentuan-ketentuannya. 

Selama tahun-tahun berikutnya, Kelompok Kerja ini bertemu pada 11 kesempatan 

untuk memeriksa dan menyempurnakan Deklarasi Draft dan ketentuan-

ketentuannya. Kemajuan lambat karena kekhawatiran negara-negara tertentu 

mengenai beberapa ketentuan utama Deklarasi, seperti hak masyarakat adat untuk 

menentukan nasib sendiri dan kontrol atas sumber daya alam yang ada di tanah adat 

masyarakat adat.39 

 

2.2    Kelompok Etnis Masyarakat adat di  Filipina 

                                                             
38  UNPFII, United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples Adopted by the 
General Assembly 13 September 2007, diakses dalam 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/declaration.html (20/07/2018, 12.30 WIB)  
39 Ibid 



  30 

Penduduk asli atau masyarakat adat di Filipina belum diketahui secara jelas 

jumlahnya tetapi diperkirakan berkisar antara 10% dan 20% dari populasi negara. 

Filipina telah mengadopsi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, tetapi 

belum meratifikasi Konvensi ILO 169. Undang-undang Republik 8371, yang 

dikenal sebagai Undang-undang Hak Masyarakat Adat (IPRA), diberlakukan pada 

tahun 1997 mendapatkan pujian  karena dukungannya terhadap integritas budaya 

masyarakat adat, hak atas tanah mereka dan hak untuk pengembangan yang 

diarahkan pada masyarakat adat sendiri.40 

Filipina terdiri dari beberapa kelompok etnolinguistik dataran tinggi dan 

dataran rendah yang tinggal di negara ini. Kelompok etnis dataran tinggi hidup 

berdampingan dengan kelompok etnis Austronesia dataran rendah selama ribuan 

tahun di kepulauan Filipina. Perbedaan utamanya adalah bahwa mereka tidak 

diserap oleh kolonisasi Filipina dan Amerika Serikat selama berabad-abad, dan 

dalam prosesnya dapat mempertahankan adat istiadat dan tradisi mereka. Hal ini 

terutama disebabkan oleh tidak terjangkaunya gunung-gunung, yang membuat para 

penjajah Spanyol dan Amerika tidak bersinggungan dengan orang-orang 

pegunungan. Masyarakat adat Filipina utara secara kolektif disebut sebagai Igorot, 

sedangkan kelompok-kelompok pribumi non-Muslim daratan Mindanao secara 

kolektif disebut sebagai Lumad.41 

Masyarakat adat di Filipina telah mempertahankan banyak budaya 

tradisional, pra-kolonial, institusi sosial dan praktik hidup mereka. Secara umum, 

                                                             
40IWGIA, Indigenous Peoples in Philippines, diakses dalam https://www.iwgia.org/en/philippines 
(21/07/2018, 14.45 WIB) 
41  NCIP, Indigenous Peoples of the Philippines, diakses dalam 
http://www.ncipro67.com.ph/indigenous-peoples-of-the-philippines/  (21/07/2018, 16.00 WIB) 
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mereka tinggal di daerah yang secara geografis terisolasi dengan kurangnya akses 

ke layanan sosial dasar dan sedikit kesempatan untuk kegiatan perkonomian yang 

utama, pendidikan atau partisipasi politik. Sebaliknya, sumber daya alam yang 

bernilai komersial seperti mineral, hutan dan sungai banyak ditemukan terutama di 

wilayah mereka, yang membuat mereka rentan terhadap agresi terhadap 

pembangunan dan perampasan tanah.42 

Terdapat beberapa kategori masyakarat adat yang ada di Filipina, Komisi 

Episkopal Filipina menyatakan bahwa jumlah masyarakat adat yang ada di Filipina 

mencapai sekitar 6,5 juta jiwa. Pengelompokan masyarakat adat di Filipina secara 

garis besar menjadi tiga bagian utama yang pertama Lumad Mindanao, kelompok 

tersebut merupakan kumpulan dari masyarakat adat non muslim dan terdapat di 

hampir setiap provinsi Mindanao, yang termasuk dalam kelompok tersebut yaitu 

T'Boli, Manobo, Mandaya, Subanun, Tiruray, Bagobo, dan B'laan. Bagian kedua 

yaitu Cordillera, kelompok tersebut merupakan kumpulan dari masyarakat adat dari 

lima provinsi pegunungan Cordillera di Luzon Utara yang terdiri dari Ifugao, 

Bontoc, Kalinga, Isneg, Ibaloy, Tinngguian, dan Kankaney. Bagian ketiga yaitu 

masyarakat adat yang ada di pedalaman Luzon Tengah dan Selatan, di beberapa 

pulau Visayas, Mindoro dan Palawan, kelompok Magyan, Tagbanua. 43 

Persebaran masyarakat adat di Filipina dapat diklasifikasikan menjadi 

delapan kelompok utama yang tersebar dalam 60 provinsi negara tersebut dan 

mempunyai lebih dari 100 etnolingustik yang di miliki oleh masyarakat adat 

                                                             
42 Ibid 
43 Cultural Survival Quarterly Magazine, Indigenous Peoples, Ancestral Lands And Human Rights 
In The Philippines diakses dalam https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-
quarterly/indigenous-peoples-ancestral-lands-and-human-rights (21/07/2018, 16.00 WIB)  
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Filipina. Peta di bawah ini merupakan ilustrasi sederhana dari distribusi teritorial 

dari klasifikasi etnografi utama dari masyarakat adat Filipina44. 

 

 

Gambar 2.1 Peta Persebaran Masyarakat adat Filipina  

Populasi masyarakat adat terbesar di Filipina adalah Lumad, penyebutan 

tersebut ditujukan pada semua kelompok masyarakat adat non-Muslim yang berada 

                                                             
44 Foundation Philippine Environment, Indigenous Peoples and Comunity-Conserved Areas diakses 
dalam https://fpe.ph/indigenous-communities.html/view/where-are-indigenous-peoples- 
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di  Mindanao, sementara kelompok-kelompok masyarakat adat yang berada di 

Cordillera secara kolektif disebut sebagai Igorot. Kelompok pribumi lain yang 

berbeda di Filipina adalah suku Caraballo di pegunungan Luzon bagian timur 

tengah, Agta dan Aeta / Negrito yang paling banyak terdapat di Luzon Tengah, 

Mangyan of Mindoro, suku bukit Palawan, kelompok masyarakat adat Visayas dan 

kelompok masyarakat adat Islam Mindanao45. 

Secara alamiah, di masing-masing wilayah ini terdapat beberapa domain 

leluhur yang  mencakup area lingkungan utama, secara tradisional dilindungi dan 

dikelola oleh berbagai masyarakat adat dan kelompok masyarakat adat melalui 

metode yang mereka miliki. Keragaman dalam tradisi dan praktik merupakan 

elemen penting, tetapi sering diabaikan, dalam kebijakan tingkat lokal dan nasional 

mengenai pelestarian keanekaragaman hayati di Filipina46. 

Kelompok dari berbagai suku Igorot memiliki berbagai organisasi sosial, 

ekspresi budaya dan ketrampilan artistik. Mereka mempunyai tingkat kreatifitas 

yang tinggi yang digunakan untuk memperindah benda-benda utilitarian, seperti 

mangkuk, keranjang, pakaian, senjata dan sendok. Kelompok kesukuan di Filipina 

dikenal karena kerajinan kayu ukir, keranjang, tenun, tembikar dan senjata yang 

mereka buat. 47 

Kelompok yang mencakup Bontoc, Ibaloi, Ifugao, Isneg, Kalinga, 

Kankanaey dan Tinguian, membangun Tera siring Sawah. Mereka juga mencakup 

spektrum yang luas dalam hal integrasi dan akulturasi dengan orang-orang Kristen 

                                                             
45 Ibid 
46 Ibid 
47 NCIP, Op Cit.  
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dan Muslim Filipina dataran rendah. Kelompok mayoritas yaitu Kankanaeys, 

Bontoks dan Applai. Sumber mata pencaharian utama mereka adalah bertani untuk 

konsumsi, pekerjaan menenun, dan konstruksi. Mereka tinggal di wilayah leluhur.48 

Barangay Caneo adalah salah satu dari 16 barangay dari Bontoc yang 

terletak di bagian timur kotamadya. Kelompok ini memiliki luas lahan sekitar 2.491 

hektar yang terdiri dari tutupan hutan diperkirakan 1.290 hektar, padang rumput di 

562,5 hektar, padang penggembalaan sekitar 400 hektar, dan daerah pertanian 

seluas 203,50 hektar, dibagi menjadi lahan padi dan non-beras. Barangay memiliki 

medan yang curam hingga miring. Area pemukiman terletak di sepanjang medan 

miring. Barangay terletak 900 meter di atas permukaan laut dengan tempat tinggal 

yang terletak di dataran rendah yang dibatasi oleh pegunungan yang curam.49 

Tabel 2.1 Kelompok Masyarakat Adat Filipina 

No Kelompok yang 
tidak 
termarjinalkan  

lokasi Kelompok yang 
termarjinalkan 

lokasi 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Mamanwa 
 

Samar Utara Téduray 
Subanen 
T'boli 
B'laan 
Bukidnon 
Bontok 
Antik 
Badjao 
Ati 

Maguindanao 
Zamboanga del Sur 
Saranggani 
Sultan Kudarat 
Bukidnon 
Provinsi Mountain 
Negros Oriental 
Kota Cebu 
Capiz 

Sumber : diolah dari Hanaya Hirai, Indigenous Communities in the Philippines: A 
Situation Analysis 

 

2.2.1 Permasalahan masyarakat adat yang ada di Filipina  

                                                             
48 Hanaya Hirai, 2015, Indigenous Communities in the Philippines: A Situation Analysis, Manila: 
Yuchengco Center De La Salle University, hal 6. 
49 Ibid, hal 8 
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Marjinalisasi, eksploitasi dan diskriminasi menjadi ciri kehidupan 

masyarakat adat di Filipina. Kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah 

merupakan ciri umum dalam kehidupan mereka. Pekerja dibawah umur (anak-

anak) menjadi sebuah kekhawatiran yang nyata. Banyak masyarakat adat seperti 

Téduray di Maguindanao, Subanen di Zamboanga del Sur, T'boli di Saranggani, 

B'laan di Sultan Kudarat dan Bukidnon di Bukidnon, tinggal di wilayah leluhur 

bekerja sebagai penyewa atau buruh di pertanian yang merupakan milik pribadi 

oleh non masyakat adat.50  

 

2.2.1.1 Kemiskinan dan Pendapatan yang rendah 

Beberapa kasus yang terjadi di Filipina, daerah yang dikembangkan untuk 

wilayah pertanian tidak diperuntukan bagi masyarakat adat sebelum terbentuknya 

IPRA seperti di wilayah Zamboanga del Sur. Lahan yang didapatkan oleh 

masyarakat adat tidak subur atau rusak karena hama atau bahan kimia seperti yang 

terjadi di daerah Sultan Kudarat dan Davao City. Selain itu, Wilayah pertanian 

mereka kecil dan padang rumput,yang kebnayakan merupakan lahan yang tidak 

produktif. Kegiatan ekonomi mereka sangat rentan terhadap kondisi alam seperti 

musim kering dan hujan yang mempengaruhi pendapatan mereka. Kurangnya 

sistem irigasi dan teknologi pertanian lainnya, area pertanian terbatas, input 

pertanian yang tidak memadai dan kekurangan modal menyebabkan produksi 

                                                             
50 Ibid. 
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rendah. Tanaman akar diproduksi dalam skala kecil hanya untuk konsumsi keluarga 

saja51. 

Akses transportasi yang buruk ke pasar sangat membatasi peningkatan 

ekonomi mereka. Mereka harus menjual hasil pertanian mereka di pasar, yang jauh. 

Terdapat transportasi reguler ke dan dari pasar. Orang-orang Subanen di 

Zamboanga del Sur dan Manobos di Cotabato Utara, berjalan selama beberapa jam 

atau menunggang kuda untuk membawa hasil panen mereka ke pasar. Kondisi jalan 

yang buruk mengancam kecukupan pangan di komunitas masyarakat adat, seperti 

kasus Bontok di Provinsi Mountain, di mana tanah longsor sering mengikis jalanan 

selama musim hujan dan membuat jaln menjadi ditutup. Karena persediaan 

makanan terbatas di luar masyarakat, masyarakat adat mengalami kekurangan 

pangan. Kenaikan harga komoditas dasar menyebabkan ketidakmampuan untuk 

membeli makanan yang menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi.52 

Untuk penghasilan tambahan, keluarga masyarakat adat terlibat dalam 

kegiatan non-pertanian, seperti pembuatan sapu oleh Ati di Capiz dan Manobos di 

Cotabato Utara; pembuatan keranjang di antara B’laan di Sultan Kudarat; menenun 

di komunitas Bontok di Provinsi Mountain dan Bukidnon di Bukidnon; 

pengumpulan rotan dan pembuatan arang di komunitas Mamanwa di Samar Utara, 

Dumagat di Aurora, B’laans di Sultan Kudarat, Atis di Capiz; mengemis di Cebu 

City dan pekerjaan konstruksi di komunitas Bontoks di Mt. Provinsi dan Ati di 

                                                             
51 Ibid hal 8 
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Guimaras yang mereka tidak menghasilkan pendapatan yang memadai untuk 

kebutuhan dasar mereka.53 

 

2.2.1.2 Masyarakat adat yang tidak memilki sertifikat tanah leluhur 

Kemiskinan yang parah dialami oleh masyarakat adat yang tidak tinggal di 

wilayah leluhur atau mereka yang tidak memiliki sertifikat tanah dan keamanan 

lahan. Bagi mereka yang memiliki tanah dapat mencukupi kebutuhan pangan 

melalui hasil panen tanaman akar dan memelihara hewan ternak. Namun, 

kecukupan pangan bagi mereka yang tidak memiliki setifikat tanah sangat terancam 

oleh kenyataan bahwa mereka tidak memiliki lahan untuk ditanami atau lahan yang 

tersedia terlalu kecil untuk menghasilkan panen yang cukup, seperti di Antik, 

Negros Oriental dan Badjao di Kota Cebu. 54 

Selanjutnya, situasi Mamanwas menunjukkan bahwa komunitas masyarakat 

adat tanpa lahan yang tidak sepenuhnya diakui oleh pemerintah. Mereka mengalami 

kekurangan makanan. Di Negros Oriental, Antique dan Capiz, mereka menderita 

kelaparan. Bagi mereka, kekurangan pangan adalah alasan utama ketidakmampuan 

mereka menyekolahkan anak anak mereka. Anak-anak yang lapar tidak memiliki 

energi untuk pergi ke sekolah.55 

 

2.2.1.3 Kesehatan yang rendah 

                                                             
53 Ibid hal 50 
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Sebagian besar masyarakat miskin akses ke layanan kesehatan formal atau 

obat-obatan. Mereka biasanya dibantu oleh petugas kelahiran tradisional yang 

disebut hilot ketika mereka melahirkan di rumah. Hal ini disebabkan masalah 

aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan terhadap budaya dan adat istiadat 

mereka. Alasan utamanya adalah ketidakmampuan membayar biaya pendaftaran, 

tidak memiliki surat nikah yang diperlukan untuk pencatatan kelahiran dan jarak ke 

kantor pendaftaran yang jauh.56 

Akses ke sumber air yang bersih sangat terbatas di beberapa daerah, seperti 

Ati di Capiz memerlukan waktu selama satu jam untuk perjalanan mengambil air 

dari mata air.  Badjao di Cebu City harus  membeli air selama musim kemarau, 

mereka mengalami kesulitan dalam pengadaan air karena mata air biasanya 

mengering. Kekurangan ini membawa masalah sanitasi.57  

Banyak dari masyarakat adat tidak memiliki toilet yang tersegel air. Mereka 

yang tidak tinggal di wilayah leluhur atau yang tidak memiliki hak atas tanah 

cenderung memiliki masalah yang lebih higienis daripada mereka yang tinggal di 

wilayah leluhur seperti dalam kasus-kasus Badjao di Kota Cebu, Atas di Negros 

Oriental, Ati di Guimaras dan Mamanwa di Samar Utara. Banyak rumah tangga 

tidak memiliki fasilitas toilet. Mereka cenderung membuang kotoran manusia di 

daerah sekitarnya dan sungai.58 

 

2.2.1.4 Pendidikan yang rendah 

                                                             
56 Ibid hal 20 - 34 
57 Ibid 
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Banyak dari anak - anak masyarakat adat yang terputus sekolahnya akibat 

dari rendahnya pendapatan orang tua mereka. Mereka tidak mampu membeli 

perlengkapan sekolah.  Anak - anak dibawah umur terlibat dalam pekerjaan 

pertanian, pembantu rumah tangga guna memenuhi kebutuhan pendidikan mereka 

sendiri. Selain itu ketidakmampuan membawa bekal makan siang ke sekolah juga 

merupakan alasan utama bagi anak-anak untuk berhenti sekolah. hal tersebut  

adalah salah satu alasan umum bagi orang tua yang gagal mengirim anak-anak 

mereka ke pusat penitipan anak seperti yang terlihat dalam kasus Manobo di 

Cotabato Utara. Jarak ke sekolah dan biaya transportasi ke sekolah juga menjadi 

alasan untuk putus sekolah.59 

Sebagian anak - anak dan pemuda masyarakat adat di beberapa komunitas 

tidak pernah terdaftar di sekolah formal. Misalnya di Mamanwa, Samar Utara, 

hampir setiap anak dan pemuda tidak pernah terdaftar di sekolah formal. Komunitas 

Mamanwa menunjukkan bahwa anak-anak masyakat adat yang tidak memiliki 

sertifikat tanah dan belum sepenuhnya diakui oleh pemerintah dan badan eksternal 

lainnya cenderung kehilangan kesempatan untuk belajar.60 

Jarak fisik bukan satu-satunya faktor dalam mengakses pendidikan, masalah 

psikologis juga harus diperhatikan. Anak-anak dan remaja masyarakat adat sering 

menjadi korban diskriminasi dan penindasan di sekolah-sekolah tempat siswa 

masyarakat adat dan non masyarakat adat hidup berdampingan. Banyak anak-anak 

masyarakat adat mengalami pengalaman yang menyakitkan karena diganggu dan 

                                                             
59 Ibid 
60 Ibid, hal 7. 
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didiskriminasi. Dampak dari hal tersebut mendorong mereka untuk putus sekolah. 

Bahkan ketika anak masyakata adat terdidik dengan baik, diskriminasi tetap ada 

dalam perekrutan pekerjaan. Selain itu, anak-anak Ati di Antique yang telah 

ditindas dengan serius di sekolah tidak mau mendaftar atau menggunakan bahasa 

mereka sendiri karena orang-orang akan menyadari bahwa mereka adalah Ati.61 

Perhatian yang lebih serius harus diberikan kepada remaja putus sekolah di 

komunitas masyarakat adat. Mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk 

mendaftar yang membuat mereka keluar dari sekolah formal karena kesulitan 

keuangan. Mereka telah bekerja untuk membantu keluarga mereka sejak mereka 

muda. Namun, mereka sangat berharap untuk kembali ke sekolah dan bermimpi 

untuk memiliki pekerjaan profesional. Banyak pemuda putus sekolah menyebutkan 

bahwa putus sekolah adalah pengalaman paling menyedihkan yang mereka alami 

dalam hidup mereka. Beberapa dari mereka ragu-ragu membicarakan pengalaman-

pengalaman ini. Namun, mereka ingin kembali ke sekolah.  

Sejauh ini, pemerintah telah berusaha untuk mempromosikan pendidikan 

alternatif melalui Sistem Pembelajaran Alternatif (ALS), tetapi hal ini kurang dari 

apa yang dibutuhkan oleh mayoritas pemuda putus sekolah yang ingin belajar di 

sekolah formal. Mayoritas ingin kembali ke kelas yang sama di mana mereka 

berhenti di sekolah formal bahkan jika itu berarti bahwa mereka akan belajar 

dengan anak-anak yang lebih muda di kelas yang sama, sementara hanya sedikit 

yang ingin mendapatkan pendidikan keaksaraan.62 
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2.2.1.5 Perlindungan yang rendah terhadap anak anak 

Kekhawatiran masyarakat adat pada anak - anaknya ketika anak-anak 

pribumi di daerah-daerah tertentu direkrut sebagai pekerja rumah oleh calo, tetapi 

akhirnya dipaksa menjadi pekerja seks di Bukidnon dan Sultan Kudarat. Anak-anak 

masyarakat adat sebagian besar membantu orang tua mereka setiap hari dirumah, 

seperti mengambil air, memasak, mencuci pakaian, dan mengasuh saudara-

saudaranya. Ada juga yang bekerja, seperti pengumpul rotan, pembuat arang, buruh 

pertanian, pekerja konstruksi, menjual sayuran dan pembantu rumah tangga di kota-

kota. Anak-anak masyarakat adat yang komunitasnya tidak memiliki keamanan 

lahan memiliki pekerjaan yang lebih sulit, seperti mengumpulkan besi tua di antara 

komunitas Ati di Antique dan Guimaras, bekerja sebagai buruh Hacienda di 

komunitas Ata di Negros Oriental.63 

Pernikahan dini dan perjodohan adalah hal yang umum di antara generasi 

ibu. Para wanita yang menikah lebih awal berhenti sekolah sebelum mereka 

menikah. Banyak dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Manfaat 

ekonomi melalui harga pengantin menjadi alasan mengapa orang tua mendorong 

mereka untuk menikah lebih awal. Dipaksa menikah pada usia dini dan kehilangan 

kesempatan pendidikan merupakan pengalaman yang menyakitkan. Para wanita ini 

ingin anak-anak mereka sendiri pergi ke sekolah sebagai komunitas B'laan di Sultan 

Kudarat.64 
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Dengan beberapa penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwa proses 

pembuatan UNDRIP tidak berjalan dengan cepat, kebijakan tersebut membutuhkan 

waktu yang lama, banyak pula pihak yang terlibat baik dalam proses pembuatan 

ataupun pengesahan deklrasi internasional tersebut. Filipina merupukan negara 

yang memiliki jumlah masyarakat adat yang banyak, terdapat beberapa etnis yang 

mendiami negara tersebut. Secara garis besar di Filipina terbagi menjadi 3 

kelompok besar yaitu Lumat, Igorot dan suku suku di Visayas. Permasalahan 

masyarakat adat di Filipina relatif komplek. Hal ini disebabkan antara satu faktor 

dengan faktor yang lain saling berhubungan. Permasalahan utama yang dimilikinya 

adalah tidak ada sertifikat tanah leluhur yang mereka miliki menyebabkan 

permasalahan lain timbul.  


